IS VORMING EEN RECHT
DAT ALMAAR
BELANGRIJKER WORDT
IN EEN WERELD IN VERANDERING

Vorming geeft elk individu de kans om zich te ontplooien
in zijn sociale leven. Sinds 2010 engageert BNP Paribas
Fortis Foundation zich tot het ondersteunen van vorming
voor kinderen en jongeren in moeilijkheden

DE ESSENTIE VAN DE ACTIVITEITEN VAN
BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION IN 2015

BANDEN SMEDEN TUSSEN DE WERELD
VAN DE BANK EN DE MAATSCHAPPIJ
BNP Paribas Fortis Foundation koos in 2010 om een krachtig beleid van sociale
verantwoordelijkheid te voeren en zich in de Belgische maatschappij te engageren via
activiteiten rond drie pijlers:
nnProjecten van verenigingen steunen die gericht zijn op de integratie van kinderen en
jongeren in moeilijkheden via vorming.
nnHet engagement van de medewerkers voor diverse verenigingen aanmoedigen.
nnSolidariteitsacties die de steun van de hele bank in België genieten.

CULTUREGHEM

Project Ketmet Kookt
Anderlecht
Cultureghem vzw biedt een antwoord op de actuele nood van de
inwoners van Anderlecht aan kwaliteitsvolle publieke ruimtes.
Elke woensdagmiddag kunnen kinderen en jongeren terecht op
Ketmet Kookt voor een kookworkshop op het grootste overdekte
speelplein van de stad (Abattoir). Kinderen, jongeren, ouders
en grootouders leren op laagdrempelige manier gezonde en
ecologisch verantwoorde gerechten maken in mobile keukens.
www.cultureghem.be

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING
Project Grens

Antwerpen
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling gaat de dialoog aan met zowel kinderen en jongeren als met ouders in
moeilijke familiale omstandigheden. Grens is een
theaterstuk voor jongeren en volwassenen dat
thema’s als seksueel grensoverschrijdend gedrag,
de invloed van pornografie en het ontdekken van het
eigen lichaam bespreekbaar maakt. Het centrum
wil een opvangnet bieden voor jongeren die na de
voorstelling nood hebben aan een luisterend oor
of coaching. Het project zal vooral jongeren doen
nadenken over het respecteren van grenzen van
anderen op seksueel vlak.
www.kindermishandeling.be

Dankzij het Awards-programma kunnen Belgische vzw’s ondersteuning
krijgen bij de realisatie van hun educatief project dat maatschappelijke
integratie van kinderen en jongeren in moeilijkheden bevordert.
Sinds 2010 ondersteunde dit uithangbord van de Foundation – dat zich elk
jaar concretiseert met de oproep voor projecten – al 346 initiatieven in
België voor een totaal van ruim 3,8 miljoen euro. In 2015 werden 72 awards
overhandigd aan het verenigingsleven, goed voor een totaal van
754.000 euro.

346 EDUCATIEVE
PROJECTEN,

ONDERSTEUND DANKZIJ
HET AWARDS-PROGRAMMA.
VERGEET DE KINDEREN NIET!
Project Zomerkamp

Dendermonde
De vzw Vergeet de Kinderen Niet! richt zich tot dakloze
minderjarigen en tot kinderen in armoede. Voor deze doelgroep
organiseert de vereniging activiteiten waarbij ze zich terug kind
kunnen en mogen voelen, iets wat helaas niet altijd mogelijk is in
een context van kansarmoede. In 2014 organiseerde de vzw voor
het eerst een driedaags zomerkamp voor kinderen die in armoede
leven. De komende jaren wil ze deze actie herhalen en verlengen
tot een vijfdaagse.
www.vergeetdekinderenniet.be

KINDERRECHTENHUIS LIMBURG

Project AMA’s in Alken: Ken je streek. En je kracht. Ken je rechten.
Alken
Het Kinderrechtenhuis zet zich in voor een kindvriendelijke
samenleving die kinderen erkennen in hun waarde. Dit doen ze
aan de hand van participatieve en ervaringsgerichte werkvormen.
Voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) willen ze
een “kinderrechten-veerkracht-training” organiseren om hen
sterker te maken. Het project helpt de jongeren om aan armoede
te ontsnappen door hun lot in eigen handen te nemen en zich een
volwaardig burger te voelen in het gastland.
www.kinderrechtenhuis.org

VORMING
Vorming staat centraal in de bekommernis van
de Foundation. Dat wordt geconcretiseerd met de
toepassing van vijf programma’s: de Awards, Jump,
Boost (Koning Boudewijnstichting), de modules voor
financiële educatie en de steun voor het mentoraat.
In 2015 heeft BNP Paribas Fortis Foundation via
deze programma’s meer dan 900.000 euro aan
vormingsprojecten besteed.

EVOLUTIE VAN HET TOEGEKENDE BEDRAG
VOOR VORMINGSPROJECTEN
Evolution du montant octroyé à des projets éducatifs

502.435 €

608.300 €

690.600 €

2010

2011
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849.950 €

850.500 €

905.753 €

2013

2014

2015

UITGAVE VAN EEN PRAKTISCHE GIDS
Vanuit haar bezorgdheid om het mentoraat te steunen en uit te breiden heeft
de Foundation een praktische gids uitgegeven op basis van de ervaring van
haar vier partneruniversiteiten* en die van meerdere vzw’s.
U kunt deze gids downloaden op de website van de Foundation.
* De universiteiten van Leuven en Namen, de AUHA (Associatie Universiteit & Hogescholen
Antwerpen), Schola ULB en de UAB (Universitaire Associatie Brussel).

JUMP FOCUST IN 2015 OP EEN BETERE
INTEGRATIE VAN JONGE MEISJES
In het kader van het programma Jump 2015 heeft de
Foundation beslist om drie jaar lang drie organisaties
te begeleiden die de inclusie van jonge meisjes in
moeilijkheden beogen. C-Page in Luik, AMO de NOH
in Brussel en Stappen in Sint-Amandsberg hebben –
via workshops rond styling, fotografie of thematisch
rond democratie – eenzelfde doelstelling: een betere
integratie van jonge vrouwen die zich steeds opnieuw
uitgesloten voelen.

ENGAGEMENT VAN HET PERSONEEL

ONZE MEDEWERKERS ZIJN
DE MOOISTE DRIJVENDE
KRACHT OM
DE SOCIALE WAARDEN
VAN DE ONDERNEMING
TE VERSPREIDEN.
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SPREIDING VAN HET HELP2HELP-BEDRAG
VOOR 2015 OVER DE INTERVENTIEDOMEINEN
16.753 €

VORMING

in 2015

SOLIDARITEIT

53.820 €
HUMANITAIRE
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ondersteunde
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87.771 €
HANDICAP
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26

ondersteunde
projecten

IN 2015

nn75 collega’s-vrijwilligers kregen steun voor het
project van hun vzw via het programma Help2Help.
nn82 medewerkers van de bank hebben hun tijd
besteed om de Foundation te helpen bij de selectie van
projecten.
nn204 medewerkers hebben deelgenomen aan een
Solidarity Team Building-dag.
nn257 collega’s namen deel aan een specifieke activiteit ten voordele van een vereniging.

WANNEER EEN BANKIER ZICH
RECHTSTREEKS BEKOMMERT
OM EEN JONGERENGROEP
In 2015 gaf onze Foundation vzw-jongeren meerdere
speels opgevatte trainingen rond financiële educatie.
Het bijzondere van dit programma: de sessies werden
op vrijwillige basis verzorgd door medewerkers van
de bank.

SOLIDARITEITSACTIES
MET DE BANK
IN 2015 ZIJN ALLE CENTJES
NOG MEER WAARD
Voor het vijfde opeenvolgende jaar
organiseerden de Voedselbanken en de
Foundation samen een inzameling van
eurocenten in alle kantoren van BNP
Paribas Fortis en Fintro. Een primeur voor
2015 was dat niet alleen rode maar ook
gele muntjes werden ingezameld. De vorige
inzameling bracht 107.000 euro op, goed
voor in totaal 35.650 warme maaltijden in
2015 voor mensen in moeilijkheden.
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PC'S GESCHONKEN

sinds de start van het partnership
met Close the Gap in 2013

DE DIGITALE KLOOF DICHTEN
BNP Paribas Fortis schenkt sinds 2013 al
zijn afgeschreven computermateriaal aan
Close the Gap, een organisatie die ijvert
voor het dichten van de digitale kloof.
Daarnaast worden elk jaar tientallen
computers en bijbehoren uitgedeeld aan
Belgische sociale organisaties die hiertoe
door de Foundation worden geselecteerd.

CROWDFUNDING
MECENAAT 2.0
Op basis van de vaststelling dat participatieve financiering (crowdfunding)
een interessante financiële innovatie is voor de verenigingssector, heeft BNP
Paribas Fortis Foundation via het Ulule-platform een pilootproject gelanceerd.
Negen partner-vzw’s van de stichting hebben zich na een opleidingsdag aan
het avontuur gewaagd. De verenigingen werden daarbij op vrijwillige basis
gecoacht door medewerkers van de bank. Er werd een totaalbedrag van
12.634 euro ingezameld: zes van de negen vzw’s hebben hun doelstelling
bereikt en konden een nieuw project financieren.

Jan Populaire heeft het project “Groentenbakken” van het Centrum
voor Jongeren- en Gezinsbegeleiding in Kortrijk gesteund. Via
dit project leren
jongeren groenten
te kweken, hun lapje
grond te onderhouden en aandacht
te schenken aan
gezonde voeding.

HET INITIËLE DOEL VAN
1.000 EURO WAS EEN WEEK
LATER AL BEREIKT !
“Ik heb hen vooral raad gegeven wat communicatie aangaat: ik
adviseerde om hun project helder en bondig voor te stellen en
alle jargon weg te knippen. Het initiële doel van 1.000 euro was
een week later al bereikt. Uiteindelijk werd meer dan 1.500 euro
ingezameld.”
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CAW ZUID WEST VLAANDEREN - AK-TRAC-TIE :
VERBOUWING COLLECTIEVE VOORZIENINGEN
Awards-programma
Kortrijk - WEST-VLAANDEREN

Ak-TRAC-tie is een oriënterende opleiding
erkend door VDAB die jongeren tussen 17 en
25 jaar voorbereidt op de arbeidsmarkt. Aan
de hand van vrijwilligerswerk komen de
jongeren in contact met concrete werksituaties. De accommodatie van de vzw moet
gerenoveerd en geoptimaliseerd worden.

STAPPEN – BUITENBEELD

Jump-programma
Sint-Amandsberg - OOST-VLAANDEREN

ENKE

VAN ON

Financiële

Het project Buitenbeeld geeft jonge meisjes in
moeilijkheden de kans op interactie met de omgeving of vzw's, hetzij via workshops of door diverse
kleine diensten te leveren. Stappen – dat adolescenten in moeilijkheden opvangt – realiseert dit
project in samenwerking met de vzw Lejo.

AMO DE NOH – STYLINGATELIERS VOOR JONGE
MEISJES MET PROBLEMEN

WEST-VLAANDEREN

30.000 €

Jump-programma
Neder-Over-Heembeek - BRUSSEL

Stylingworkshops voor adolescenten van 12 tot
16 jaar die een moeilijke periode beleven en
slecht in hun vel zitten. Deze workshops leiden
tot een collectie, tentoonstellingen, stages en
debatten onder leiding van deze meisjes voor
andere jongeren en volwassenen in de wijk.

MUS-E – CARTE BLANCHE

BRUSSEL

125.500 €

Dream Up-programma met
BNP Paribas Foundation
Brussel - BRUSSEL
Kunst-op-schoolproject waarbij vier klassen van
basisscholen in de Brusselse "armoedesikkel"
betrokken zijn. Een "beeldende kunst"-artiest,
een danser en een musikant begeleiden deze
kinderen gedurende drie jaren, van het derde
tot het vijfde leerjaar basisonderwijs.

LA GOUDINIÈRE – EEN ACTIVITEITENLOKAAL
VOOR JONGEREN

Surf naar

Help2Help-programma
Froyennes - HAINAUT

La Goudinière biedt onderdak en begeleiding aan
jongeren en kinderen in moeilijkheden. Tegelijk
staat het ook de ouders met raad en daad bij in hun
opvoedingstaak, om plaatsing van de kinderen te
vermijden. De Foundation financiert de inrichting
van een grote activiteitenzaal voor deze jongeren.

SOUFFLE UN PEU ASBL – EEN VOERTUIG VOOR
NIEUWE BURGERACTIVITEITEN
Help2Help-programma
Dinant - NAMUR

In dit centrum kunnen gezinnen die één of meer
gezinsleden met handicap(s) tellen, tijdelijk een
adempauze inlassen. Het centrum heeft nu een
auto kunnen aanschaffen zodat hun mensen
pakketten met levensmiddelen kunnen bezorgen aan wie dat hard nodig heeft, en heeft een
bibliotheek en een sprookjesatelier ontwikkeld.

Totale financiële steun aan
verenigingen sinds 2010

5,8

miljoen €

LDEN

OJECTEN

JUNO – EEN OPKNAPBEURT VOOR EEN
OPVANGTEHUIS
Solidarity Team Building
Antwerpen - ANTWERPEN

Dit tehuis dat onderdak biedt aan 44 jongeren van 3
tot 20 jaar, kreeg een dag lang 34 medewerkers van
BNP Paribas Fortis over de vloer voor een Solidarity
Team Building. Het team had ook een inzameling
van kleren en speelgoed georganiseerd om het
dagelijks bestaan van deze jongeren op te vrolijken.

STEKELBEES – GROEITAAL

-programma

Stekelbees vzw zorgt voor kinderopvang en
geeft voorrang aan kinderen uit kansarme
gezinnen. Voor hen organiseert de vzw
initiatieven waarbij taalondersteuning en
stimulering centraal staan.

SUYANA PERU – PURIY

Help2Help-programma
Heusden-Zolder - LIMBURG
Suyana Peru steunt verschillende ontwikkelingsprojecten in Peru. Het project Puriy van de NGO
Padma in de sloppenwijk Villa El Salvador leidt
kansarme vrouwen op en laat hen een product
ontwikkelen en verkopen.

GE

00 €
LA CHALOUPE AMO – JONGER EN IN VORM!
Awards-programma
Ottignies - BRABANT-WALLON

Tegenover de vaststelling van een slechte
levenshygiëne bij jongeren ontplooit La Chaloupe
een project dat focust op hun welzijn. Jongeren
beheren het hele jaar door een kinderboerderij,
een moestuin en een restaurant, zodat ze veel
levenslessen leren, zich beter voeden en het
samenleven herontdekken.

C-PAJE – JONGE WOORDVOERDERS
Jump-programma
Luik - LIÈGE

Totale financiële steun aan
verenigingen

2010

9.332 €

2015

1.168.289 €

Deze workshop rond democratie verenigt kwetsbare jongeren uit diverse achtergronden, meestal
meisjes. Ze maken affiches die later worden
tentoongesteld in de openbare ruimte, en geven
theatervoorstellingen met een kamishibai (klein
Japans theater). Deze voorstellingen vinden plaats
in de zomer wanneer de jongeren rondtrekken met
een fiets en woonwagen door de Ardennen.

L’ARCHÉE – EEN TEAM VAN DE BANK LOOPT VOOR
HET GOEDE DOEL
Move2Help-programma
Libramont - LUXEMBOURG

22 collega's van BNP Paribas Fortis hebben zich
verenigd om de 20 km van Bastogne te lopen ten
voordele van l’Archée, een opvanghuis voor
vrouwen met kinderen die kampen met ernstige
materiële, sociale en psychologische problemen.

Jérôme Hubert - Schola ULB

Awards-programma
Wijgmaal - VLAAMS-BRABANT

Geachte verenigingen, beste vrijwilligers, beste collega’s,
Het is onmogelijk om in enkele woorden uit te leggen hoe trots we zijn dat we aan uw zijde mogen staan. Dankzij
u zijn wij de voorbije jaren kunnen groeien en hebben wij zo onze foundation kunnen opbouwen. Maar evenzeer
blijven we zeer nederig tegenover de immense financiële en menselijke middelen waarover de personen en de
verenigingen die actief zijn op het terrein eigenlijk zouden moeten kunnen beschikken. Neem van ons aan dat we
– bescheiden, op ons niveau – klaarstaan om u te blijven ondersteunen in uw taak. We hopen van harte dat we u
nog vele jaren kunnen vergezellen op het traject dat we samen met u hebben uitgestippeld.
BNP Paribas Fortis Foundation
Onze stichting smeedt sinds haar oprichting banden tussen
de bankwereld en het verenigingsleven, twee universums die
weinig overeenkomsten lijken te hebben. Dat is slechts schijn:
BNP Paribas Fortis wil als verantwoordelijke bank méér doen
dan bijdragen tot de ontwikkeling van de economie; de bank
engageert zich ook om bij te dragen tot de ontwikkeling van de
maatschappij waarin ze verankerd is.
BNP Paribas Fortis Foundation heeft in vijf jaar bijna 1.700
initiatieven van verenigingen ondersteund, waaronder
1.089 financieel, voor een totaalbedrag van meer dan
5,8 miljoen euro. Vorming, als hefboom voor integratie van
jongeren en kinderen in moeilijkheden, heeft altijd centraal
gestaan in onze bekommernis. Heel bijzondere aandacht
schenken we aan de strijd tegen de destabilisatie van deze
kwetsbare doelgroep.
De Foundation wil meer doen dan steun verlenen aan
verenigingen: ze heeft de ambitie om ook een verenigende
rol te spelen binnen en buiten de bank. De stichting vervult
deze rol van facilitator ook voor de bankmedewerkers. Zij geeft
hen inderdaad vele kansen om zich individueel of in groep,
via programma’s of projecten, te engageren. En ze ondersteunt
vooral de initiatieven van verenigingen waarvoor medewerkers
van de bank zich persoonlijk inzetten.

Mecenaat is véél meer dan een starre activiteit. Het is een middel
dat voortdurend evolueert met de nieuwe financieringsvormen
die ontstaan, zoals participatieve financiering (crowdfunding)
waarvoor onze bank steeds meer belangstelling toont.
BNP Paribas Fortis Foundation blijft dus zeer actief op alle
fronten. En er zijn nog mooie jaren in het verschiet. Samen
met de bank wil ze constant evolueren, een drijvende kracht
zijn in de sector van de filantropie in België, om haar enige
doelstelling na te streven: de verenigingen alsmaar beter
begeleiden in hun missies.
Filip Dierckx
Voorzitter
BNP Paribas Fortis Foundation

https://foundation.bnpparibasfortis.be

031697404291 - V.U.: Anne-France Simon, BNP Paribas Fortis Foundation, Montagne du Parc 3 Warandeberg, 1KA3C, 1000 Brussels

